
1705 Sorgenfrivang I Bestyrelsesmøde den 2.2.2022.

Deltog på mødet: Ernst Longfors, Ulla Buchwald, Allan Olsson, Erik Bjergvang og Lena Carlsson.

Afbud: Inge Bressendorff, og Lis Kjærulff.

Erik valgt til ordstyrer og Lena til referent.

Punkt 1.  Godkendelse af referat fra sidst.

Punkt 2. Ingen beboerhenvendelser.

Punkt 3. Invitation til Kredskonference i 9 Kreds.
Ingen deltager.

Punkt 4.  Parkeringsordning:
Sorgenfrivang II starter den 15.2.2022 med Parkeringskontrol fra UnoPark. Derfra er det kun Sorgenfrivangs 
II beboer og deres gæster, som må parkerer på Sorgenfrivangs II arealer.

Punkt 5. Nyt fra Allan:
Vaskeriet. Der har været nogle uoverensstemmelser i vaskerierne vedrørende brug af tørretumblerne.
Det blev besluttet, at det er dem der benytter vaskeriet, der indbyrdes må fordele brugen af tumblerne. 

Det er konstateret, at der er beboer der ulovlig tager strøm fra fælles elinstallationen i kældergangene, til 
fryser, køleskab etc. i kælderrummene. Det er ligeledes blevet konstateret, at der er beboer der har trukket 
strøm til deres garager - fra stikkontakterne i garagegårdene.
Dette skal straks ophøre og alle ulovlige elinstallationen skal fjernes.

Helhedsplanen: Bestyrelsen ønsker en kloak TV gennemgang. Grundet kloakledningernes alder i jorden 
ønsker bestyrelsen en gennemgribende registrering af kloakrørene, inden opstart af Helhedsplanen.

Under stormen væltede to træer. Rådne og farlige træer vil bliver fældet - når dette konstateres.

Beboerhuset og motionsrummet er igen åben fra den 1.2.2022, efter Corona restriktionernes ophør.

Fra Lyngby Taarbæk kommune vil der formentlig komme fire nye kildesorteringsenheder i løbet af 2022, så 
vi kommer op på 10 kildesorterings enheder. Der vil komme yderligere information ud til beboerne, når 
disse kuber opstilles.

Økonomien: Budgettet blev gennemgået - den ser fin ud. Budgetforslaget 22-23 blev ligeledes gennemgået.

Elforbruget på fællesarealer er underlagt en fast pris aftale. Gasprisen er ligeledes underlagt en 
fastprisaftale. Det betyder, at man ikke vil få de store stigninger på varmeregningen, hvis man forsat ikke 
bruger mere varme end tidligere.
Punkt 7. Eventuelt. Intet

Punkt 8. Kommende møder.
Næste møde torsdag den 10.2.2022. Kl. 14.00 i bestyrelseslokalet.

Hilsen bestyrelsen.


